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Despre Despre Enterprise Europe Network
Prezentă încă din anul 2008, rețeaua Enterprise Europe Network a fost constituită la inițiativa Comisiei
Europene fiind cea mai importantă și reprezentativă rețea
europeană de centre care sprijină întreprinderile, organizațiile
de afaceri și profesionale, agențiile de dezvoltare, institutele
de cercetare, parcurile tehnologice, clusterele și universitățile,
să beneficieze de avantajele pieței unice europene pentru
dezvoltarea propriei afaceri prin inovare și internaționalizare.
Cu peste 600 de puncte de contact în 52 de țări și aproape
4.500 de angajaţi cu experienţă, este cea mai largă reţea din
lume care oferă expertiză și servicii pentru întreprinderi.
Firmele interesate să identifice parteneri de afaceri din
străinătate pentru a-şi comercializa produsele sau pentru a
achiziţiona tehnologii / utilaje / materii prime, pentru
colaborare în domeniul prestării de servicii, parteneriate în
cercetare – dezvoltare - inovare, pot apela la Centrele Enterprise Europe Network în vederea promovării
ofertei / cererii pe plan internațional, în mod gratuit.
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Detalii suplimentare privind reteaua EEN si cum vă poate ajuta aceasta se găsesc online accesând
site-ul www.enterprise-europe-erbsn.ro,
Centrul Enterprise Europe Network Bacău publică ofertele, cererile de produse, propunerile de parteneriat şi
jointventure ale firmelor într-o reţea internaţională de Oportunităţi de afaceri care este vizibilă pentru toate
cele 600 de centre locale din întreaga Uniune Europeană, China, Japonia, Rusia, Brazilia, Argentina, SUA și
altele.
Rețeaua Enterprise Europe Network este prezentă în județele Bacău, Neamț, Suceava, Botoșani prin
intermediul Centrului EEN din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Bacău și pune la dispoziția firmelor
o serie de servicii, respectiv:
 promovează întreprinderile interesate să-și extindă afacerile în altă țară și să-și găsească parteneri
de afaceri prin intermediul bazei de date cu Oportunități de afaceri
 organizează evenimente de brokeraj și misiuni economice în țările de interes pentru firmele care
doresc parteneri de afaceri externi
 Informează firmele privind sursele de finanțare disponibile, legile și reglementările UE, proprietate
intelectuală alte informații europene
 Asigură informarea la timp a întreprinzătorilor privind consultările publice active sau alte inițiative în
domeniul competitivității și inovării.
Detalii suplimentare privind Centrul EEN Bacău se găsesc online accesând www.ccibc.ro.

Informații europene
Raportarea informațiilor nefinanciare – Directiva 2014/95/UE
Începând cu ianuarie 2017, vor fi aplicate prevederile Directivei 2014/95/UE care stabilesc obligativitatea
prezentării de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și
grupuri mari care sunt de interes public și care au peste 500 de angajați.
Modalitățile prin care Directiva Europeană stabilește
prezentarea acestor tipuri de informații sunt, fie printr-o
declarație nefinanciară, pe care să o includă în raportul
anual de gestiune, fie printr-un raport separat, care să
fie publicat în maxim 6 luni de la data bilanțului.
Indiferent de forma de prezentare aleasă, informațiile
nefinanciare vor acoperi aspectele de mediu, sociale și
de personal, respectarea drepturilor omului și
combaterea corupției și a dării de mită, în măsura în
care, acestea sunt necesare pentru înțelegerea
dezvoltării, performanței și impactului pe care
întreprinderea o are în comunitate (performanța de
dezvoltare durabilă).
Declarația sau raportul vor cuprinde:
 Descrierea succintă a modului de afaceri al întreprinderii;
 Descrierea politicilor adoptate în legătură cu aspectele de mai sus, inclusiv a procedurilor de diligență
necesară aplicate;
 Rezultatele acestor politici;
 Principalele riscuri legate de aceste aspecte care rezultă din activitățile întreprinderii, precum și,
atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar
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putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care întreprinderea
gestionează aceste riscuri;
 Indicatori cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a întreprinderii.
În situația în care, întreprinderea nu cuprinde în această declarație sau raport, informații cu privire la unul
dintre aceste aspecte, trebuie să explice și să motiveze în mod clar acest lucru.
De asemenea, în cazuri excepționale, statul membru va putea permite ca o serie de informații care ar aduce
prejudicii grave poziției comerciale a întreprinderii, să fie omise, sub rezerva unei motivări clare și să nu
împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a performanței de dezvoltare durabilă a întreprinderii.
În prezent, firmele din România, care raportează informații nefinanciare, o fac în mod voluntar, sub forma
Rapoartelor de Dezvoltare Durabilă sau Rapoartelor de responsabilitate socială. În anul 2017, acestea vor fi
mai pregătite să se conformeze prevederilor Directivei Europene 2014/95, fiind necesare doar revizuiri ale
sistemului de raportare deja pus în practică.
Sursa: Comisia Europeană
Comisia ia măsuri pentru modernizarea politicii de standardizare a UE
Standardele sunt specificații tehnice pentru
produse, procese de producție, servicii sau
metode de testare. Standardele facilitează
interoperabilitatea operatorilor economici din
lanțul valoric. Un standard oferă certitudine
tehnică, o condiție prealabilă pentru operatorii
economici de a investi.
Stabilirea standardelor
în Europa,
este
determinată în mare măsură de industrie. În timp
ce standardele sunt elaborate de către o
organizație de standarde, piața poate adopta, de
asemenea, pur și simplu specificațiile tehnice
elaborate de către o singură societate sau de
către organizațiile profesionale
Modernizarea sistemului de standardizare a fost anunțată în Strategia privind piața unică și completează
comunicarea privind prioritățile standardizării TIC pentru piața unică digitală, adoptată în aprilie în 2016.
Comisia Europeană a prezentat viziunea sa cu privire la modul de stabilire a standardelor europene, cum ar
trebui să evolueze în funcție de evoluția tehnologică, prioritățile politice și tendințele globale, avand drept
scop consolidarea parteneriatului dintre instituțiile europene și comunitatea de standardizare .
Intrucat standardele europene sunt factori economici importanti si trebuie să țină pasul cu economia în
schimbare, Comisia Europeană a adoptat o comunicare si a anunțat în Strategia privind Piața Unică că
Europa rămâne un centru global de standardizare deoarece standardele: reduc costurile, promoveaza
inovația, asigura interoperabilitatea între diferite dispozitive și servicii și ajuta companiile să acceseze piețele.
Inițiativa comună privind standardizarea (JIS) reuneste organizații și organisme de standardizare europene
și naționale, industrie, IMM-uri, asociații de consumatori, sindicatele, organizațiile de mediu, statele membre
și Comisia. Acești parteneri se vor angaja la modernizarea, prioritizarea și accelerarea livrarii la timp a
standardelor până la sfârșitul anului 2019.
Propunerea pentru programul de lucru 2017 pentru standardizarea europeană identifică serviciile și
sectoarele TIC ca domenii prioritare pentru viitorul standardelor, având în vedere rolul lor transversal în
economie.
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Comisia a propus deja măsuri concrete în vederea accelerării procesului de stabilire a standardelor TIC,
concentrându-se pe cinci domenii prioritare : 5G , cloud computing , Internetul obiectelor, tehnologiile de date
și securitatea cibernetica. Acum, Comisia recomandă un accent reînnoit pe sectorul serviciilor.
In timp ce serviciile reprezintă 70 % din economia UE, standardele de servicii reprezintă numai aproximativ 2
% din totalul standardelor europene. Fragmentarea standardelor acționează ca o barieră în calea furnizării
transfrontaliere a serviciilor. Întregind alte inițiative în cadrul strategiei privind piața unică pentru a facilita
furnizarea transfrontalieră a serviciilor, Comisia propune să acorde prioritate și să promoveze dezvoltarea
standardelor voluntare europene referitoare la servicii..
Informații suplimentare privind prioritățile Comisiei Europene privind standardizarea, sunt disponibile pe siteul Comisiei Europene www. ec.europa.eu.
Sursa: Comisia Europeana
Comisia Europeană înăsprește regulile pentru mașinile mai sigure și mai curate
Comisia Europeană a prezentat propuneri legislative pentru a asigura constructorilor de automobile să
respecte cu strictețe toate cerințele de siguranță ale UE , de mediu și de producție.
Comisia propune o revizuire majoră a așa numitului cadru de omologare de tip UE. În
conformitate cu normele în vigoare,
autoritățile
naționale
sunt
singurele
responsabile pentru certificarea faptului că un
vehicul îndeplinește toate cerințele care
urmează să fie introduse pe piață și pentru
respectarea de catre constructori a legislației
UE .
Propunerea Comisiei Europene pentru un
regulament
privind
omologarea
și
supravegherea
pieței
autovehiculelor
completează eforturile de a introduce testarea
mai robusta a emisiilor.

Sistemul de omologare de tip curent se bazează pe încredere reciprocă: odată ce o mașină este certificată
într -un stat membru , aceasta poate circula liber pe întreg teritoriul UE. În timp ce UE stabilește cadrul
juridic, autoritățile naționale sunt pe deplin responsabile pentru verificarea conformității constructorilor de
autovehicule ". Proiectul de regulament privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor menține
principiul recunoașterii reciproce, aflandu-se în centrul pieței unice a UE, încearcand să corecteze defectele
din sistem
Propunerea de regulament va contribui la atingerea a trei obiective :
 Consolidarea independenta și calitatea testării , care permite introducerea pe piata a mașinii
Majoritatea statelor membre desemnează serviciile tehnice, care sunt plătite în mod direct de către
producătorii de automobile, pentru testarea și inspecția conformității vehiculului cu cerințele de omologare de
tip UE. Comisia propune modificarea sistemului de remunerare pentru a evita legăturile financiare între
serviciile și producătorii tehnici , care ar putea duce la conflicte de interese și a compromite independența
testării . Propunerea prevede, de asemenea, criterii de performanță mai stricte pentru aceste servicii tehnice
, care ar trebui să fie în mod regulat și supuse controlului în mod independent, pentru a obține și menține
desemnarea acestora. Autoritățile naționale de omologare de tip vor fi supuse unor evaluări inter pares
pentru a se asigura că normele relevante sunt puse în aplicare și aplicate în mod riguros în întreaga UE .
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Introducerea unui sistem eficient de supraveghere a pieței pentru a controla conformitatea
mașinilor aflate deja în circulație
În timp ce normele actuale privesc în principal controale ex ante, în viitor, statele membre și Comisia va
efectua controale la fața locului la vehiculele aflate deja pe piață . Acest lucru va face posibilă detectarea
nerespectării într-un stadiu incipient, și să se asigure că se iau măsuri imediate de remediere împotriva
vehiculelor care se dovedesc a fi neconforme și / sau să prezinte un risc de siguranță grav sau efecte nocive
asupra mediului înconjurător . Toate statele membre ar trebui să poată lua măsuri de protecție împotriva
vehiculelor neconforme de pe teritoriul lor, fără să mai aștepte autoritatea care a emis omologarea de tip.
Statele membre vor trebui să revizuiască în mod regulat funcționarea activităților lor de supraveghere a pieței
și de a face publice rezultatele .
 Consolidarea sistemul de omologare de tip cu o mai mare supraveghere europeană
Comisia va avea competența de a suspenda, restricționa sau retrage desemnarea serviciilor tehnice cu
performanțe reduse și prea permisive în aplicarea regulilor. În viitor, Comisia va fi în măsură să efectueze
teste de verificare ex post (prin intermediul Centrului Comun de Cercetare) și, dacă este necesar, să inițieze
retrageri de pe piață. Permițând Comisiei să impună sancțiuni financiare, propunerea va descuraja
producătorii să permită introducereavehiculelor neconforme pe piață. Comisia va prezida un forum de
executare, care va elabora strategii comune de verificare a conformității cu statele membre și să organizeze
audituri comune a serviciilor tehnice și evaluări inter pares ale autorităților de omologare tip.
În conformitate cu proiectul de regulament, producătorul va trebui să ofere acces la protocoalele de software
ale mașinii. Această măsură va face foarte dificil posibilitatea de a eluda cerințele de emisie și include
obligația producătorilor de a dezvălui strategia lor de reducere a emisiilor, astfel cum este cazul în SUA
Proiectul de regulament va fi transmis Parlamentului European și Consiliului pentru adoptare . Odat adoptat ,
acesta va fi aplicabil în mod direct. Proiectul de regulament va abroga și înlocui Directiva 2007 / 46 / CE (
denumită în continuare "directiva-cadru " ).
Sursa: Comisia Europeană

Consultări publice europene
Consultare publică privind piața internă de mărfuri
Comisia Europeană a publicat o consultare publică cu privire la evaluarea dispozițiilor de supraveghere a
pieței din Regulamentul (CE) nr 765/2008 si a actiunilor pentru a consolida punerea în aplicare și
respectarea acestora pe piața unică pentru bunuri.
Scopul acestei consultări publice este de a colecta feedback-ul părților interesate cu privire la:
 relevanța, motivele și consecințele problemei produsului neconform pe piața internă pentru bunuri
 opțiunile disponibile pentru a rezolva problema
 impactul acestor opțiuni
 problema subsidiarității
 dacă acțiunea la nivelul UE ar produce beneficii clare și si peste nivelul statelor membre în ceea ce
privește amploarea și eficacitatea
Consultarea publică va oferi, de asemenea, dovezi pentru a evalua măsura în care dispozițiile privind
supravegherea pieței prevăzute în capitolul III din Regulamentul ( CE ) nr 765/2008 de stabilire a cerințelor
de acreditare și supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a
Regulamentului ( CEE ) nr 339/93 , au fost eficace și eficiente, relevante (având în vedere nevoile și
obiectivele sale), coerente (atât pe plan intern cât și cu alte intervenții politice ale UE ) și a atins valoare
adăugată europeană .
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Consultarea se compune dintr-un chestionar on-line, care este disponibil în 23 de limbi oficiale ale Uniunii
Europene .
Prin această consultare, Comisia solicită opiniile tuturor părților interesate, în special, din partea autorităților
de supraveghere a pieței naționale, precum și a reprezentanților întreprinderilor / organizațiilor.
Consultarea este deschisă până la 31.10.2016.
Informaţii suplimentare: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GROW-MS1

Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe Network
Reteaua de centre Enterprise Europe organizeaza o mare varietate de
manifestari la nivel regional, national sau european, intre care evenimente de
parteneriat (brokeraj) si misiuni economice, pentru firme din toata Europa.
Acestea ajuta firmele sa-si identifice parteneri de afaceri, prin organizarea de
intalniri bilaterale pre-programate, pe baza de inscriere.
Daca doriti sa va inscrieti la unul din evenimentele de parteneriat sau daca
doriti informatii suplimentare, va rugam sa contactati Centrul Enterprise
Europe Network Bacau.
Vezi calendarul complet: http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents
Data
15 September 2016
19 September 2016
20 September 2016
22 September 2016
27 September 2016
30 September 2016
4 October 2016
6 October 2016
11 October 2016
12 October 2016
13 October 2016
13 October 2016

Evenimentul
Automotive B2B matchmaking event during automechanika
Frankfurt
Brokerage Event - Frankfurt am Main (Germany)
Open4Business Matchmaking Event in Pécs, Hungary
Brokerage Event - Pécs (Hungary)
BROKERAGE EVENT - TECHINNOVATION 2016
Brokerage Event - Singapore (Singapore)
Matchmaking FOR ARCH 2016
Brokerage Event - Praha (Czech Republic)
International matchmaking event at POLAGRA FOOD Fair
Brokerage Event - Poznan (Poland)
Brokerage Event for the Fashion and Textile Industry BALTIC
FASHION & TEXTILE 2016
Brokerage Event - Vilnius (Lithuania)
Brokerage event at CONXEMAR 2016
Brokerage Event - Vigo (Spain)
Brokerage event on Industry 4.0 at BI-MU
Brokerage Event - Milan (Italy)
Romanian companies in the food,beverage and agriculture sector
to explore China for new market
Company Mission - Beijing, Zhengzhou, Kaifeng (China)
Food Market Place 2016
Brokerage Event - Vienna (Austria)
B2B @ Pula Boat Fair 2016 (PBF)
Brokerage Event - Pula (Croatia)
BURTARIM 2016 Bursa Agriculture Fair
Brokerage Event - Bursa (Turkey)
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19 October 2016
27 October 2016
4 November 2016
7 November 2016
14 November 2016
16 November 2016
22 November 2016
30 November 2016
1 December 2016
14 December 2016

Fair4Food 2016
Brokerage Event - Brno (Czech Republic)
Re-industrialisation of the EU 2016
Brokerage Event - Bratislava (Slovakia)
Franchise Exhibition Vienna, 4-5 November 2016
Fair/Exhibition - Vienna (Austria)
An incoming company mission of Romanian SMEs to Russia
Company Mission - Tula (Russia)
ICT Cluster and SME mission to Japan 2016
Company Mission - Tokyo (Japan)
Precision Fair Brokerage Event 2016
Brokerage Event - Veldhoven (Netherlands)
Food Matters Live Matchmaking event 2016
Brokerage Event - London (United Kingdom)
Energy Networking4Innovation
Brokerage Event - Bratislava (Slovakia)
Bursa Metal 2016 Fair and Brokerage Event
Brokerage Event - Bursa (Turkey)
The 24th International GAPSHOES international Footwear, Slipper,
Saddlery and Footwear Industry Suppliers
Brokerage Event - GAZIANTEP (Turkey)

Oportunități de Afaceri și de Inovare
Selecţie de OFERTE, CERERI, CĂUTARE PARTENERI în domeniul afacerilor sau inovarii / tehnologiilor inovatoare /
profilelor de cercetare din baza de date POD (Partnering Opportunities Database) a Enterprise Europe Nerwork.
Societăţile comerciale, institutele de cercetări, universităţile, organizaţiile profesionale şi de afaceri care activează în
judeţele Bacău, Botoşani, Neamț, Suceava interesate de aceste informaţii sau de promovarea propriilor oferte/cereri
de inovare sau de afaceri, pot obtine informatii suplimentare adresându-se
Centrului Enterprise Europe Network Bacău
Email
ccibc@ccibc.ro
Telefon: 0742.504.708
Pentru obţinerea informaţiilor suplimentare privind oportunităţile publicate în acest buletin, va rugam sa precizati codul
oportunitatii care va intereseaza si sa ne transmiteti cateva date despre firma dumneavoastra pentru a le comunica
colegilor nostri din retea.
Organizatiile interesate sa-si promoveze propriile oportunitati de inovare sau afaceri pot obtine formularele specializate
de la adresa: http://www.ccibc.ro/enterprise-europe/ sau la Centrul Enterprise Europe Bacau.

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
BOIL20150813001
O companie lider israeliană dezvoltă și produce produse inovatoare de control al paraziților pentru animalele
de companie. Compania produce o varietate de soluții cu ingrediente din cele mai avansate și de înaltă
calitate, oferind soluții de prevenire, eficiente și sigure, de tratament parazit.
Compania este in cautarea unui distribuitor specializat pentru produse dedicate animalelor de companie care
lucreaza direct cu magazine pentru animale de companie și clinici veterinare.
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/02c9d4b9-351d-4f3c-9ea1-000c33500353
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BOLT20160421003
IMM en-grosist lituanian oferă o gamă completă de produse agricole, respectiv: fasole, mazăre, grâu, nuci
etc. Produsele îndeplinesc standardele stabilite de Uniunea Europeană.
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/cfabf036-7164-4192-a1dd-006bb676f604
BOPL20150514001
Companie poloneza specializata in productia de pungi si accesorii pentru transport și depozitare lemne de
foc, este interesată de identificarea de noi agenti si distribuitori.
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/366a60c5-a3a7-4cb1-892e-00919401eb34
BOIL20160222001
O companie israeliană specializata în domeniul producției de rășină oferă aditivi pentru adezivi din carton
ondulat. Avantajele produselor firmei față de cele de pe piață includ: costuri reduse, proprietăți impermeabile
ale produselor. Compania este interesata sa incheie contracte comerciale cu agenti si distribuitori.
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/f9a703a5-bd59-4191-998e-011e5f393776
BRRU20150217001
O companie croată care proiectează, dezvoltă și produce produse de ambalare din plastic cauta un furnizor
de polistiren orientat (OPS) și clorură de polivinil (PVC), folii în culori diferite.
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/f5a19a2f-33f5-427d-8476-0359bc19894a
BRRU20151120001
O companie rusă din regiunea Perm specializată în comercializarea de echipamente de panificație pe piața
rusă și în țările CSI este în căutarea de producători de echipamente de panificație în cadrul unui contract de
servicii de distribuție
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/b51b9e97-0624-4eee-9acd-000d960e8907
BRTR20151203001
Producător de îmbrăcăminte din Turcia dezvoltă o nouă îmbrăcăminte cu caracteristici fluorescente în centrul
său de cercetare și dezvoltare. Compania ar dori să semneze un acord de producție cu furnizorii de colorant
fluorescent aplicabil pentru fire de vopsire.
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/956f1e56-559e-423c-9526-0dff901ea37a

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
TORU20151210001
O universitate din Rusia a dezvoltat o tehnologie pentru formarea unui strat de acoperire fără plumb a
plăcilor de circuite imprimate pentru a asigura sudabilitatea și protecția împotriva coroziunii. Tehnologia
reduce pericolul ecologic, fiind in conformitate cu cerințele directivelor Uniunii Europene privind siguranța
mediului. Autorii sunt interesati de noi parteneri pentru testarea industrială și punerea în aplicare a acordului
cadru de cooperare tehnică.
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/cbe2afe8-dcd7-4a11-a684-02cbbc99daf6
TOES20151125002
O companie spaniolă de inginerie high- tech specializată în domeniul electronicii de putere, sisteme de
stocare a energiei și electronice de comunicații și control a dezvoltat o solutie de stocare a energiei hibride
optimizate cu putere ridicată și o densitate mare de energie. Această soluție de stocare a energiei hibrid este
special conceputa pentru a asigura stabilizarea rețelei și a oferi un răspuns optim pentru putere mare.
Compania cauta contracte comerciale cu asistență tehnică.
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/06f95de2-7aa0-4643-b12d-012a98a1f626
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TRPL20160519001
O companie poloneză este specializată în producția de dulciuri, respectiv acadele si caramele cu diferite
arome si forme. Compania intentioneaza sa inceapa productia de produse noi – bomboane umplute - și este
în căutare de utilaj sau linie tehnologica pentru a umple bomboane dure cu umplutură tare sau lichida.
Compania cauta un furnizor si ofera o cooperare pe baza unui acord comercial cu asistență tehnică.
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/d61ab415-5cec-4d4f-a59a-023871ec9f76
TRFR20151120001
Companie franceză specializată în fructe congelate si piureuri de legume este în căutarea unui partener care
poate oferi un proces de presiune ridicat la scară industrială pentru stabilizarea unei noi game de produse
din fructe.
Compania cauta un partener industrial cu experiență în producția de alimente și în prelucrarea de înaltă
presiune
pentru
un
acord
de
fabricație.
Vor
fi
prevăzute
cerințe
tehnice.
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/1bb956a4-905e-4724-95a2-02ef3335cca1
TRRU20150727001
Intreprindere mică din regiunea Lipetsk, specializată în creșterea bovinelor caută parteneri care să o sprijine
cu asistență pentru introducerea unui nou proces - carne de vita afumata. Firma este interesată de
încheierea unui acord comercial cu asistență tehnică.
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/a6e657e7-cc9c-43e3-b887-0f4fd267036b
TRIT20160412001
O companie italiană vrea să investească într -o linie de producție automatizată pentru un nou sistem de
panouri din lemn. Pasul de lucru initial este necesarul automatizat pentru grătare de moară. Compania detine
un brevet al panoului de lemn specific cu avantajul de a nu folosi orice adeziv și caută parteneri cu
cunoștințe de specialitate de solutii de automatizare pentru procese industriale de lemn și capabil să
dezvolte și să producă o mașină foarte precisa și eficienta.
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/a9776347-d26a-4fa0-97fc-170bc9e1ad54

Comisia Europeană și persoanele care acționează în numele Comisiei Europene nu sunt responsabile
pentru modul în care poate fi utilizată informația conținută în acest E-buletin.
Punctele de vedere din aceasta publicație aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar politicile Comisiei
Europene.
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